
BORÇ SORGULAMA KULLANIM KOŞULLARI 

Emir Varlık, web sitesi üzerinden borcunuzun sorgulanması amacıyla vermiş olduğunuz kişisel 
verilerinizin gizliliğini korumak için aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde hareket etmektedir. 

Borcunu sorgulayan her kullanıcı burada yer alan TC. Kimlik Numarası, ad soyad, e-posta, telefon 
bilgisini paylaşarak aşağıda yazılı koşulları kabul etmiş sayılır.  
 
Borç sorgulama ile Emir Varlık Yönetim A.Ş. (Kısaca “Emir Varlık” olarak anılacaktır) tarafından, 5411 

Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesi uyarınca bankalar ve diğer mali kuruluşlardan devir ve 

temlik alınmış olan alacaklar nedeniyle Emir Varlık’a borçlu bulunan gerçek ve tüzel kişiler, bu site 

üzerinden sadece Emir Varlık’ ta borcu mevcut olup olmadığını öğrenebilirler. Temlik eden kaynak 

kuruluş bazında güncel borç bakiyesi ve detayları hakkında ise tahsilat merkezini arayarak ve/veya 

internet şubesi üzerinden bilgi alabilirler. Bu kapsamda ilgili kullanıcılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu gereği düzenlenmiş olan Aydınlatma Metnine 

https://www.emirvarlik.com/tr/KVKK/AydinlatmaMetni linkinden, kişisel verilerin korunması 

kapsamında veri sahibinin Emir Varlık’a taleplerini ile şikayetlerini iletebilmesi amacıyla oluşturulan 

başvuru formuna  https://www.emirvarlik.com/docs/IlgiliKisiKVKKBasvuruFormu.pdf linkinden 

ulaşabilir. Bu bilgilendirme ve burada belirtilen veri işleme amaçları dahilinde kullanıcı verilerinin 

işlenmesine, ilettiği konunun çözümü için gerekli olması kaydıyla ve/veya Aydınlatma Metninde yer 

alan amaçlar kapsamında verilerinin işlenmesine ve bu kapsamda aktarılmasına muvafakat ettiğini 

beyan ve kabul eder. İstenilen bilgilerin verilmemesi halinde sistemde sorgulama yapılması ve sorulan 

hususta bilgi verilmesi mümkün olmamaktadır. 

1. Emir Varlık, sorgulama sonucunda ulaşılacak bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için iyi niyet 
kuralları çerçevesinde hareket etse de bu bilgilerin doğruluğu ve kesinliğini taahhüt 
etmemektedir. Bilgilerde var olabilecek yanlışlıklar ve eksiklikler yüzünden sorumlu tutulamaz. 
Kullanıcı, tahsilat temsilcisi ile yaptığı görüşmeler ile borç sorgulama sonucunda belirtilen 
bilgilerin farklılık arz etmesi halinde tahsilat temsilcisinin verdiği bilgilerin esas alınacağını kabul 
eder. 

2. İnternet Şubesi’nin kullanımı nedeniyle kullanıcılardan veya kullanıcının verdiği yanlış 
bilgilerden kaynaklanabilecek herhangi bir sorumluluk ve zarardan Emir Varlık sorumlu 
tutulamaz. Kullanıcıların yanlış bilgi vermesi sebebi ile Emir Varlık’ın zarara uğraması halinde 
kullanıcı bu zarardan sorumlu olduğunu kabul eder. 

3. Emir Varlık’ın kesinleşmiş mahkeme kararı ile kusuru bulunduğu tespit edilmiş durumlar hariç 
olmak üzere, kimlik doğrulama amacıyla kullanıcıdan istenen bilgilerin kullanıcıya ait 
olmamasından, kötü niyetli kişilerce, yasadışı yollarla ya da haksız olarak elde edilmiş 
olmasından, kanuna aykırı ya da haksız amaçla kullanılmasından dolayı Emir Varlık sorumlu 
olmayıp, her türlü zarar ve sorumluluk kullanıcıya aittir. 
 

Emir Varlık Yönetim A.Ş borç sorgulama ekranına giriş yapabilmeniz için kullanım koşullarını 
onaylamanız gerekir. 
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